Pauta da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da Câmara Municipal de Nipoã
26 de março de 2014.

INDICAÇÃO Nº00024/2014
Carlos Roberto Fernandes, vereador da Câmara Municipal de
Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Que sejam destinados locais de estacionamentos específicos
para motos e bicicletas em nosso município.
JUSTIFICATIVA
O número de motos e bicicletas em nosso município é grande
e esta reivindicação é solicitada pelos munícipes, pois os mesmos alegam não existir
local específico para estacionar suas motos e ou bicicletas.

Sala das Sessões, 20 de março de 2014.
Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00025/2014
Carlos Roberto Fernandes, vereador da Câmara Municipal de
Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Que seja efetuada abertura da continuação da Rua Maria
Claudina de Jesus e pavimentação asfáltica da mesma e também da Rua José Cardoso
de Andrade.

JUSTIFICATIVA
A referida Rua não foi totalmente aberta, sendo necessária a
conclusão de sua abertura e também que seja realizada a pavimentação asfáltica das ruas
citadas, melhorando assim o acesso ao nosso distrito industrial e atendendo
reivindicação dos nossos munícipes.

Sala das Sessões, 20 de março de 2014.
Carlos Roberto Fernandes
Vereador

INDICAÇÃO Nº00026/2014
João Roberto Sant’ana e Aparecido João Pereira, vereadores
da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o que segue:
Solicita a contratação de mais médicos para atendimento da
população no centro de saúde local.
JUSTIFICATIVA
O Centro de Saúde local tem apenas um médico clínico geral
atendendo durante a semana e está sendo muito pouco para atender a população o que
acaba sobrecarregando o médico devido ao número muito elevado de consultas diárias,
portanto é necessário pelo menos mais um médico para atendimento diário.
Sala das Sessões, 21 de março de 2014.
Vereadores:
João Roberto Sant'ana

Aparecido João
Pereira

INDICAÇÃO Nº00027/2014

Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o que
segue:
Solicitam providências para recolher animais domésticos
soltos nas ruas e também criar um programa através da Casa da Agricultura local para
castração de animais domésticos.
JUSTIFICATIVA
Este é um problema crônico e que todas as cidades têm, mas
algumas tem criado meios de recolher esses animais e mais importante ainda é a criação
de uma programa através da Prefeitura Municipal de castração de animais, pois todos
sabem que a origem desses animais nas ruas são soltos por pessoas que possuem seus
animais domésticos, mas por falta de condições financeiras não castram os mesmos e
soltam as crias originadas desses animais pelas ruas, o que traz grandes transtornos a
população, e o principal problema são riscos a saúde pública, portanto a princípio pode
até onerar os cofres municipais, mas ao longo prazo trará muitos benefícios e até mesmo
economia para o município, pois evitará doenças que poderão ser disseminadas pela
cidade.
Sala das Sessões, 21 de março de 2014.
Vereadores:
João Roberto Sant’ana

Aparecido João
Pereira

Pedro Alberto Verto de Lima

Antonio Marcos Bassi
Ribeiro

Carlos Marcos Muniz da Silva

Carlos Roberto Fernandes

Flávio Alexandro Spagnoli

Mauricio Gomes
Ferreira

Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00028/2014
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o que
segue:
Solicitam reforma do Campo de Bocha e do campo de malha.
Solicitam também aquisição de bolas e malhas e também a construção de um quiosque e
construção de uma sala para guardar os equipamentos utilizados nos jogos.

JUSTIFICATIVA
O local é frequentado por grande parte da nossa população,
inclusive por pessoas da melhor idade, que vão em busca de lazer e diversão. Acontece
que é necessária uma reforma, pois no local existem 02 campos de bocha, no entanto
apenas um está em funcionamento o outro é inundado toda vez que chove e assim
alguns praticantes não tem como participar dos jogos. O campo de malhas também se
encontra em situação precária por falta de manutenção como rachaduras e falta de
equipamentos, também é necessário a construção de uma sala para guardar os
equipamentos e construção de um quiosque para a devida comercialização de bebidas
salgadas e espetos de forma a atender as exigências da vigilância sanitária, e este poderá
ser fornecido a um terceiro para exploração do mesmo, o qual ficará responsável pela
conservação do local, com essas medidas haverá a satisfação dos praticantes da
modalidade, pois somos conhecedores que nosso município não oferece muitas
alternativas de lazer e o referido local é uma fonte de lazer indispensável para muitos.
Portanto esperamos poder contar com a compreensão do Poder Executivo em atender a
referida solicitação.
Sala das Sessões, 21 de março de 2014.
Vereadores
Flávio Alexandro Spagnoli

Carlos Roberto
Fernandes

Pedro Alberto Verto de Lima

Antonio Marcos Bassi
Ribeiro

Carlos Marcos Muniz da Silva

Aparecido João
Pereira

João Roberto San’tana
Ferreira

Mauricio Gomes

Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00029/2014

Flávio Alexandro Spagnoli, vereador da Câmara Municipal
de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:

Solicita que sejam adquiridas mesas para prática de Tênis de
Mesa.
Amigos e amigas de Nipoã.
Tal solicitação para aquisição dos referidos equipamentos
tem como principal finalidade fornecer lazer aos jovens Nipoenses com a pratica de um
lazer e ocupação saudável, tirando-os das ruas e do caminho das drogas, proporcionando
ocupações aos jovens munícipes Nipoenses. Obs: o local para a instalação de tais
equipamentos, fica a critério da administração.
JUSTIFICATIVA
O lazer e a pratica de esportes no nosso Município deve ser um
ferramenta da administração para levar os jovens para um convívio harmonioso em
sociedade com os demais.
Considerando que os custos para solicitada aquisição é de
baixo valor diante do beneficio que será alcançado, espero poder contar com a
compreensão do Poder Executivo em atender a referida solicitação.
Sala das Sessões, 21 de Março de 2014.
Flávio Alexandro Spagnoli
Vereador

INDICAÇÃO Nº00030/2014
Pedro Alberto Verto de Lima, vereador da Câmara Municipal
de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicita para retirar a parede que divide as salas do velório
Municipal e solicita também aquisição de cadeiras de plástico para serem usadas no
local.
JUSTIFICATIVA
As salas do velório municipal são muito pequenas e na
maioria dos velórios a mesma fica muito lotada em alguns casos é praticamente
impossível permanecer no local, portanto a abertura da parede será uma solução
imediata para o problema, pois da forma em que está não pode continuar. A aquisição
de cadeiras de plástico irá resolver o problema com a falta de assentos e também são
muito fáceis para guardar, pois é possível empilhar as mesmas ocupando o mínimo de

espaço para armazenar, portanto é uma alternativa viável e que irá trazer mais conforto
para a população.
Sala das Sessões, 24 de março de 2014.
Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

INDICAÇÃO Nº00031/2014
Pedro Alberto Verto de Lima, vereador da Câmara Municipal
de Nipoã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICA ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicita para estudar a possibilidade de disponibilizar através
da secretaria municipal de esportes aulas de natação para as crianças menores de cinco
anos.
JUSTIFICATIVA
A referida indicação tem por objetivo atender reivindicação
dos pais, os quais estão solicitando aulas de natação para crianças abaixo de 05 anos,
devido aos grandes benefícios que a prática desse esporte irá proporcionar as crianças
nesta faixa etária.
Sala das Sessões, 24 de março de 2014.
Pedro Alberto Verto de Lima
Vereador

INDICAÇÃO Nº00032/2014
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São
Paulo, que esta subscreve no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicitam operação tapa buracos em todas as ruas da cidade,
com a máxima urgência possível.

JUSTIFICATIVA
A maioria das ruas estão ficando muito esburacadas em
alguns lugares existem buracos enormes como na rotatória da Rua Rio Grande do Sul
com a Avenida Felipe Jorge e se não forem tomadas as devidas providências com
urgência logo ficarão intransitáveis, portanto há necessidade de iniciar esta operação
tapa buracos o mais rápido possível.
Sala das Sessões, 24 de março de 2014.
Vereadores:
Antonio Marcos Bassi Ribeiro

Carlos Roberto
Fernandes

Flávio Alexandro Spagnoli

Pedro Alberto Verto de
Lima

Carlos Marcos Muniz da Silva

Aparecido João Pereira

João Roberto San’tana

Mauricio Gomes
Ferreira

Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00033/2014
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São
Paulo, que esta subscreve no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor
Prefeito Municipal o que segue:
Solicitam conserto do mata-burro localizado na entrada da
propriedade do Sr. Nilvo Franciscato e verificar os demais mata-burros nas propriedades
rurais e efetuar os reparos necessários.

JUSTIFICATIVA
Existem muitos mata-burros que dão acesso às propriedades
em estado precário, o que dificulta muito a vida dos proprietários rurais, pois precisam
deles para ter acesso as suas propriedades e para escoar a produção agrícola, portanto é
necessária a devida manutenção nos mesmos, pois são responsáveis pelo bem estar dos
moradores rurais e pelo crescimento econômico do nosso município.

Sala das Sessões, 24 de março de 2014.
Vereadores:
Antonio Marcos Bassi Ribeiro

Carlos Roberto
Fernandes

Flávio Alexandro Spagnoli

Pedro Alberto Verto de
Lima

Carlos Marcos Muniz da Silva

Aparecido João Pereira

João Roberto San’tana

Mauricio Gomes
Ferreira

Rosa Maria da Silva

INDICAÇÃO Nº00034/2014
Os vereadores da Câmara Municipal de Nipoã, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais, INDICAM ao Senhor Prefeito Municipal o que
segue:
Solicitam providências a respeito da ligação da água no
residencial Flamboyant.
JUSTIFICATIVA
As reclamações dos moradores e também dos proprietários de
terrenos do referido residencial são constantes, pois os moradores precisam da água para
a sobrevivência no local e os proprietários dos lotes precisam para a construção de suas
moradias, pois a maioria quando adquirem seus lotes é pensando em construir o mais
rápido possível para saírem do aluguel, portanto é necessária as devidas providências
para que a ligação de água seja feita com a máxima urgência possível.
Sala das Sessões, 26 de março de 2014.
Vereadores:
Pedro Alberto Verto de Lima
Flávio Alexandro Spagnoli
Ribeiro
Carlos Marcos Muniz da Silva

Carlos Roberto Fernandes
Antonio Marcos Bassi

Aparecido João Pereira

João Roberto San’tana

Mauricio Gomes Ferreira
Rosa Maria da Silva

